
 

Toezichtreglement 

Gecoördineerde versie van 26 augustus 2021 

 

Toegepaste wetgeving 

 De wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 

basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen 

gezondheidstoezicht en sociale voordelen. 

 Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007. 

 De omzendbrief jur1.11/AVW van 25 juli 1991 betreffende het gezondheidstoezicht en sociale 

voordelen vanaf het schooljaar 1991-1992. 

 

 Het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2004 met betrekking tot de organisatie van het 

voor- en naschools toezicht. 

 Het besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2011: Voor- en naschools toezicht: Aanpassing 

van de tussenkomst voor het middagtoezicht met ingang van 01-01-2011. 

 Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2020 met betrekking tot de aanpassing van het 

normstelsel voor de inzet van personeel en van het remgeldtarief voor het voor- en naschools 

toezicht. 

 Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2020: ‘Basisonderwijs - Voor- en naschools 

toezicht - Aanpassing van het normstelsel voor de inzet van personeel en van het remgeldtarief - 

Goedkeuring aanvulling’. 

 

HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen 

Artikel 1 

De onderstaande bepalingen moeten worden toegepast per school of per officiële vestigingsplaats van 

een school, voor zover de geografische situatie het afzonderlijk organiseren van toezicht vereist. 

 

Artikel 2 

In de periode september t.e.m. november tellen de scholen dagelijks het aantal leerlingen dat op de in 

de artikelen 5, 8 en 9 vermelde tijdstippen in het toezicht vertoeft.  Vanaf 1 januari daaropvolgend, na 

een redelijke periode waarin deze gegevens aan het gemeentebestuur zijn overgemaakt en verwerkt 

kunnen worden, kan een aantal personeelsleden worden ingezet volgens de vermelde normen, op 

normale schooldagen tot het einde van het desbetreffende schooljaar en van september tot december 

van het daaropvolgend schooljaar. 
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Artikel 3 

Het personeel dat volgens de hieronder vermelde regels zal worden ingezet voor het verzorgen van het 

toezicht, geniet hiervoor de volgende vergoeding: 

 onderwijzend personeel: het bedrag per uur dat gelijk is gesteld aan de vrijwilligersvergoeding die 

wordt voorzien voor de onderwijspersoneelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs  

 niet-onderwijzend personeel: 1/1976 van de schaal D1-D3 per gepresteerd uur 

 

Artikel 4 

Wanneer hieronder sprake is van ouders, worden daarmee alle personen bedoeld die het ouderlijk gezag 

uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 

 

HOOFDSTUK II: Toezicht dat kadert in de reglementering inzake sociale 

voordelen  

Artikel 5 

Het ochtendtoezicht vangt aan om 7:00 uur en eindigt een kwartier vóór het begin van de lessen. 

Tijdens de in artikel 2 vastgelegde tellingsperiode tellen de scholen dagelijks om 8:00 uur het aantal 

leerlingen dat in het toezicht vertoeft.  Eveneens rekening houdend met de bepaling in artikel 2, kan 

een aantal personeelsleden worden ingezet volgens onderstaande norm: 

 

Ochtendtoezicht 

Aantal leerlingen Aantal 

kindbegeleiders 

1 tot 100 2 

101 tot 150 3 

151 tot 200 4 

201 of meer 5 

 

Aan de ouders dient dagelijks het volgende remgeld voor het ochtendtoezicht te worden gevraagd 

wanneer hun kind(eren) in het toezicht vertoeft (vertoeven) tussen 7:00 uur en 8:00 uur: 
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Categorie Remgeld per begonnen half 

uur 

Enig kind € 0,90 

Vanaf twee kinderen € 0,68 

Sociaal tarief enig kind € 0,45 

Sociaal tarief vanaf twee 

kinderen 

€ 0,34 

 

Artikel 6 

Het recht op sociaal tarief wordt vanaf 1 januari 2022 bepaald via een bufferdatabank binnen het project 

Geharmoniseerde Sociale Statuten aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze 

databank laat toe om:  

 informatie omtrent sociale statuten te verkrijgen voor alle inwoners of een deel ervan 

(gezinshoofden, kinderen, …);  

 gebruik te maken van één of meerdere sociale statuten, waaronder het recht op de verhoogde 

tegemoetkoming (RVV) dat nu al gebruikt wordt door een groot aantal gemeenten en provincies; 

 een referentietijdstip te selecteren (bijvoorbeeld: het recht op 01/01 van het lopende jaar) alsook 

de datum van update van de informatie (de databank wordt driemaandelijks geactualiseerd). 

In de overgangsperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 zal het recht op sociaal 

tarief bepaald worden volgens de eerder gebruikte methode waarbij een sociaal tarief van kracht is voor 

ouders met een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.  

Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief zal vanaf 1 januari 2022 uitdrukkelijke toestemming 

gevraagd moeten worden aan ouders. Minstens één van de ouders moet een formulier ondertekenen 

die de school toelating geeft om de nodige gegevens op te halen in de bufferdatabank en het sociaal 

tarief toe te passen.  

 

Artikel 7 

Wanneer een school expliciet aan ouders vraagt om kinderen tussen 7:00 uur en een kwartier voor de 

start van de lessen op school af te zetten in het kader van een schoolactiviteit dan dient voor die 

kinderen geen opvang te worden aangerekend tot aan de start van de activiteit.  

 

Artikel 8 

Het middagtoezicht wordt beperkt tot een maximum van 1 uur in de periode die loopt van een kwartier 

na het einde van de laatste les in de voormiddag tot een kwartier vóór het begin van de eerste les in 

de namiddag. 

Tijdens de in artikel 2 vastgelegde tellingsperiode tellen de scholen dagelijks op het aanvangstijdstip 

van het toezicht het aantal leerlingen dat in het toezicht vertoeft.  Eveneens rekening houdend met de  
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bepaling in artikel 2, kan een aantal personeelsleden worden ingezet volgens onderstaande, cumulatieve 

normen: 

 

 

 

 

Kleuters 

 

Middagtoezicht 

Aantal leerlingen Aantal 

kindbegeleiders 

1 tot 80 2 

81 tot 120 3 

121 tot 160 4 

161 of meer 5 

 

Lagere 

afdeling 

1 tot 120 2 

121 tot 180 3 

181 tot 240 4 

241 of meer 5 

 

Aan de ouders dient geen vergoeding te worden gevraagd voor het middagtoezicht. 

 

Artikel 9 

Het avondtoezicht vangt aan vanaf een kwartier na het einde van de laatste les in de namiddag en 

eindigt om 18:00 uur. 

Tijdens de in artikel 2 vastgelegde tellingsperiode tellen de scholen dagelijks om 16:00 uur het aantal 

leerlingen dat in het toezicht én de studieopvang vertoeft.  Eveneens rekening houdend met de bepaling 

in artikel 2, kan een aantal personeelsleden worden ingezet volgens onderstaande, normen: 

 

Avondtoezicht 

Aantal leerlingen Aantal 

kindbegeleiders 

1 tot 100 2 

101 tot 150 3 

151 tot 200 4 

201 of meer 5 
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De prestaties van deze personeelsleden vangen aan bij het hierboven vastgestelde begin van het 

avondtoezicht en eindigen om 17:00 uur. Vanaf 17:00 uur wordt teruggevallen op een basisinzet van 2 

kindbegeleiders, tenzij het aantal aanwezige kinderen op basis van de norm de inzet van bijkomende 

kindbegeleiders blijft verantwoorden.  

Aanvullend wordt voor alle klassen lager onderwijs een avondstudie georganiseerd waarvoor 1 

leerkracht gedurende 1 uur wordt ingezet.  

Aan de ouders dient telkens de volgende vergoeding voor het avondtoezicht te worden gevraagd 

wanneer hun kind(eren) in het toezicht en/of de studieopvang vertoeft (vertoeven) tussen 16:00 uur 

en 18:00 uur: 

 

Categorie Remgeld per begonnen 

halfuur 

Enig kind € 0,90 

Vanaf twee kinderen € 0,68 

Sociaal tarief enig kind € 0,45 

Sociaal tarief vanaf twee 

kinderen 

€ 0,34 

 

Artikel 10 

Betreffende het sociaal tarief gelden voor het avondtoezicht dezelfde bepalingen als omschreven in 

artikel 6. 

 

Artikel 11 

De mogelijkheid bestaat om tijdens het toezicht in- en uit te scannen voor deelname aan een activiteit, 

gerelateerd aan de school, uitgezonderd studie, eventueel georganiseerd door externen (vb. Brede 

School), volgens het volgende principe:  

 men dient niet te betalen voor het toezicht tijdens de georganiseerde activiteit; 

 de naschoolse activiteit dient aan te vangen op hetzelfde uur van de opvang. Indien dit niet het 

geval is, wordt de leerling ingescand en wordt de opvang aangerekend (volgens de normale 

tarieven) tot de start van de activiteit; 

 alle leerlingen die een kwartier na het einduur van de activiteit nog niet zijn opgehaald, worden 

ingescand. Voor hen wordt de opvang aangerekend volgens de normale tarieven.  

 

Artikel 12 

Per net bestaat de mogelijkheid om één of meerdere personen (0,25 VTE per school) aan te stellen die 

fungeert of fungeren als zogenaamde vlinder en verplicht inspringt voor vervangingsopdrachten bij 

afwezigheid van een personeelslid. Andere personeelsleden die niet aangeworven zijn als vlinder, 
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kunnen enkel bezoldigd worden voor vervangingsopdrachten indien de vlinder reeds een 

vervangingsopdracht opneemt.  

 

Artikel 13 

Voor de vrije scholen en de gemeenschapsschool die in onze gemeente basisonderwijs aanbieden en 

die willen genieten van het sociaal voordeel van het ochtend- en avondtoezicht zal de gemeentelijke 

tussenkomst bepaald worden door per maand en per toezichtsvorm van de aanneembare loonkost het 

remgeld vermenigvuldigd met het aantal rechthebbende leerlingen en het aantal toezichtsdagen van de 

betrokken maand af te trekken.  

De aanneembare loonkost is hierbij de loonkost die valt binnen de perken van: 

 de normen inzake de personeelsinzet voor de specifieke toezichtsvorm; 

 de maximale duur van de specifieke toezichtsvorm; 

 de wedde die aan de ingezette personeelsleden zou worden toegekend indien het geldelijk statuut 

van de gemeente op hen van toepassing zou zijn. 

Het aantal rechthebbende leerlingen is hierbij gelijk aan het gemiddeld aantal leerlingen dat per dag 

van de specifieke toezichtsvorm gebruik maakte in de maanden september, oktober en november van 

het voorgaand kalenderjaar. 

De vrije scholen en de gemeenschapsschool die in onze gemeente onderwijs verstrekken, dienen 

maandelijks een overzicht in van de werkelijke remgelden die werden aangerekend voor het ochtend- 

en avondtoezicht. Deze remgelden worden afgetrokken van de totale subsidie die de gemeente uitkeert 

op basis van bovenvermelde parameters voor het ochtend- en avondtoezicht.  

 

Artikel 14 

In overeenstemming met de bepaling in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24-07-

1991 zal de tussenkomst die door de scholen die gebruik maken van het sociaal voordeel zal worden 

gevraagd voor het middagtoezicht, verminderd worden met € 4,34 (basis consumptie-index januari 

1988) x het aantal leerlingen dat op de eerste schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar 

in de school is ingeschreven. Van het aldus bekomen bedrag wordt tijdens het schooljaar maandelijks 

1/10 in mindering gebracht van de loonkost die voor deze maand aan ons bestuur wordt aangerekend. 

Het voorgenoemde basisbedrag van € 4,34 wordt jaarlijks op basis van de consumptie-index van januari 

geïndexeerd en afgerond. 

De tweede vermindering (remgeld x aantal rechthebbende leerlingen x 160 dagen) die in vermeld besluit 

is opgenomen, valt weg, aangezien aan de ouders geen remgeld meer zal worden gevraagd voor het 

middagtoezicht. 

 

Artikel 15 

De scholen zijn eraan gehouden om voor zowel de telling van de leerlingen in de periode van september 

tot en met november, als voor de maandelijkse facturatie, de formulieren te gebruiken die hen door het 

bestuur ter beschikking worden gesteld. 
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Artikel 16 

In overeenstemming met artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 dienen de 

scholen controle van de tellingen toe te laten indien deze door het bestuur nodig worden geacht. 

 

HOOFDSTUK III: Toezicht dat enkel van toepassing is op de gemeentelijke 

basisscholen 

Artikel 17 

Het toezicht op woensdagnamiddag vangt aan om 12:25 uur en eindigt om 18:00 uur.  

 

Wanneer er 1 of meer leerlingen op woensdagnamiddag in het toezicht vertoeven, kunnen hiervoor 

twee kindbegeleiders worden ingezet. 

 

Er worden standaard 2 kindbegeleiders ingezet, behalve wanneer er geen leerlingen aanwezig zijn.   

 

Aan de ouders dient de volgende vergoeding te worden gevraagd wanneer hun kind(eren) op woensdag 

in het toezicht vertoeft (vertoeven) tussen 13:00 uur en 18:00 uur:  

 

Categorie Remgeld per begonnen half 

uur 

Enig kind € 0,90 

Vanaf twee kinderen € 0,68 

Sociaal tarief enig kind € 0,45 

Sociaal tarief vanaf twee 

kinderen 

€ 0,34 

 

Artikel 18 

Het recht op sociaal tarief wordt vanaf 1 januari 2022 bepaald via een bufferdatabank binnen het project 

Geharmoniseerde Sociale Statuten aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze 

databank laat toe om:  

 informatie omtrent sociale statuten te verkrijgen voor alle inwoners of een deel ervan 

(gezinshoofden, kinderen, …);  

 gebruik te maken van één of meerdere sociale statuten, waaronder het recht op de verhoogde 

tegemoetkoming (RVV) dat nu al gebruikt wordt door een groot aantal gemeenten en provincies; 

 een referentietijdstip te selecteren (bijvoorbeeld: het recht op 01/01 van het lopende jaar) alsook 

de datum van update van de informatie (de databank wordt driemaandelijks geactualiseerd). 

In de overgangsperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 zal het recht op sociaal 

tarief bepaald worden volgens de eerder gebruikte methode waarbij een sociaal tarief van kracht is voor 

ouders met een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.  
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Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief zal vanaf 1 januari 2022 uitdrukkelijke toestemming 

gevraagd moeten worden aan ouders. Minstens één van de ouders moet een formulier ondertekenen 

die de school toelating geeft om de nodige gegevens op te halen in de bufferdatabank en het sociaal 

tarief toe te passen.  

 

Artikel 19 

De mogelijkheid bestaat om tijdens het toezicht in- en uit te scannen voor deelname aan een activiteit, 

gerelateerd aan de school, uitgezonderd studie, eventueel georganiseerd door externen (vb. Brede 

school), volgens het volgende principe:  

 men dient niet te betalen voor het toezicht tijdens de georganiseerde activiteit; 

 de naschoolse activiteit dient aan te vangen op hetzelfde uur van de opvang, indien dit niet het 

geval is, wordt de leerling ingescand en wordt de opvang aangerekend (volgens de normale 

tarieven) tot de start van de activiteit; 

 alle leerlingen die een kwartier na het einduur van de activiteit nog niet zijn opgehaald, worden 

ingescand, voor hen wordt de opvang aangerekend volgens de normale tarieven.  

 

Artikel 20 

Er wordt in de gemeentescholen geen toezicht georganiseerd op de volgende dagen: 

 Allerheiligen (1 november) 

 Allerzielen (2 november) 

 Wapenstilstand (11 november) 

 1e kerstdag (25 december) 

 2e kerstdag (26 december) 

 nieuwjaarsdag (1 januari) 

 2e nieuwjaarsdag (2 januari) 

 paasmaandag 

 feest van de arbeid (1 mei) 

 Onze-Lieve-Heer Hemelvaartsdag (en op de brugdag op vrijdag) 

 pinkstermaandag 

 brugdagen die jaarlijks door het departement worden bekendgemaakt 

 

Artikel 21 

Het toezicht op pedagogische studiedagen en facultatieve vakantiedagen vangt aan om 7:00 uur en 

eindigt om 18:00 uur. 

Elke school mag 2 kindbegeleiders inzetten tijdens de volledige, hierboven vermelde periode.   

Aan de ouders dient telkens de volgende vergoeding voor het toezicht op de vermelde dagen te worden 

gevraagd wanneer hun kind(eren) in het toezicht vertoeft (vertoeven) tussen 7:00 uur en 18:00 uur: 
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Categorie Remgeld per dag 

Standaard € 7,00 

Sociaal tarief* € 6,00 

*naar het voorbeeld van het huishoudelijk reglement speelpleinwerking is het sociaal tarief van 

toepassing voor kinderen uit een eenouder- of groot gezin. Een groot gezin is een gezin met minstens 

3 kinderen onder de 18 jaar. 

 

Artikel 22 

Tijdens de schoolvakanties (uitgezonderd paas- en zomervakantie) voorzien de scholen gecentraliseerde 

opvang op de dagen waarop er geen ander aanbod is vanuit de dienst Vrije Tijd. Deze opvang vindt 

afwisselend plaats in één van de gemeentelijke basisscholen. Dit gebeurt in onderling overleg.   

 

Artikel 23 

In geval van het niet tijdig ophalen van de leerling bij het naschools toezicht wordt een supplement 

aangerekend om misbruik tegen te gaan. De volgende regels worden daarbij in acht genomen: 

 de klok van de kindbegeleider telt; 

 bij te laat komen wordt een document ondertekend door de ouders en de kindbegeleider met 

het afhaaluur; 

 per begonnen kwartier wordt € 15,00 per kind aangerekend via de maandelijkse facturatie; dit 

bedrag verhoogt vanaf de 2e keer met € 3,00 per laattijdige afhaling. Bij aanvang van het 

schooljaar start iedereen opnieuw met een boete van € 15,00 per kwartier.  

 na 30 minuten worden de directie en de politie door de kindbegeleider verwittigd en 

ingeschakeld. 

 

HOOFDSTUK IV: Slotbepalingen 

Artikel 24 

De in de voorgaande artikelen vermelde vergoeding die aan de ouders moeten worden gevraagd, 

kunnen elke 5 jaar worden geïndexeerd en afgerond (basis juli 2003).  De geïndexeerde en afgeronde 

bedragen zullen door het bestuur aan de scholen worden meegedeeld. 

 

Artikel 25 

Dit besluit is van kracht vanaf 1 september 2021. 
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Laatst gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 26 augustus 2021. 

 

 

 

In opdracht: 

 

 

 

Muriel Van Schel       Chantal Lauwers          

Algemeen directeur       Voorzitter gemeenteraad 

 


